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אחד  ְֵֶָלב 
ע"א) לא ע"ב ל ; ח "ב  (זוהר

ה וֹ לכים רי כּ ׁש חברים חיּ יא, ר בּ י  אמר .בּ דּ ר הוֹ לכים הי וּ  ח יּ יא ור בּ י  יה וּ דה  ִַ
ׁש ל  הר ׁש עים עּמ ם ׁש הוֹ לכים  אוֹ  נפגּ ׁש וּ  ואם אחד, בּ לב ללכת צריכים ,בּ דּ ר

לנ וּ  מנּ ין מהם . להּפ רד צריכים ,ה ּמ ל מהיכל  ׁש אינם אדם בּ ני  אוֹ  ?העוֹ לם , 
ׁש כּ תוּ ב יד )מכּ לב, אחרי".(במדבר  וימלּ א עּמ וֹ  אחרת רוּ ח  היתה  עקב כלב "ועבדּ י 

"אחרת" רוּ ח  זּ ה  ׁש כּ תוּ במה מרגּ לים , מאוֹ תם ׁש נּ פרד  יג)? בנּ גב (שם "ו יּ עלוּ  
על  להׁש ּת ּט ח לחבר וֹ ן  לבדּ וֹ  וּ בא מר גּ לים מאוֹ תם ׁש נּ פרד חברוֹ ן ". עד  ו יּ בא

האבוֹ ת. קברי


להצדיק המקובלמכתב הצדיק  שליט "א הגאון סיני אדם רבי

תשע"ג  ה' אייר  י "א  לעומר  כ"ו ב"ה,
המאור ולתהלה, לשם המפורסם ויקירא רבא גברא האי לכבוד
העולם , עיני מאיר ונקי , קב משנתו ובקי, חריף ומגדול, מעוז הגדול
המחשכים , כל יאירו ובנרו העדרים, כל ישקו ממנו  הנעלם , אור מגלה

לעד זכותו הרבים, הצדיקממצדיקי  הגאון נפשי ידיד כבוד בשחקים,
סיני  אדם רבי לןהמקובל אהני  מנהוריה ישגא, לעד שלומו שליט"א ,

סלה. לעד טוב וכל  ברכות רוב שרגיה,
יוחאי. בר שמעון  רבי האלוקי התנא לכבוד במילי פי  אפתח

תפוצות ומכל ונורא. קדוש  יום – בעומר ל"ג  אשר לכל כנודע
רשב"י  האלוקי התנא עם  לשמוח מירונה ועולים מתקבצים  ישראל
בקשתו מבקש  מתחנן כוחו, כפי תהילים אומר אחד כל ולהוושע,
מאוד  גדול ענין יש  ההילולא שביום לדעת יש  אכן  לישועתו , ומייחל
עם מתדבק שאז האלוקי , התנא שחיברו הזוהר בספר ללמוד מאוד
שיקבל ונחוץ כדאי כן כמו יוושע. ובודאי דובבות ושפתותיו הצדיק,
השנה במשך  גם האדרא  ספר ובפרט הזוהר ספר מן ללמוד עצמו על
זה נשגב יום של  הטובות ההשפעות  כל  וכך ביומו, יום מידי כולה

השנה. לכל תמשכנה
חפצה. ונפש בלב  רבה באהבה הטוב  שלומכם דרישת אחרי

של הברוכים פעליו כל  את לכתוב  יגמרו ולא  הדיו יגמר והנה
והאידרות, הזוהר בענין עושה שהוא  מה ובפרט  תורתו, כבוד מעלת
הקבלה, ותורת הזוהר  תורת ומלמדם ברבים , קהילות מקהיל  שהוא
גמר שכעת ובפרט  בעולם, יוחאי  בר  שמעון רבי  של תורתו  את ומפיץ
אשר קדישא החבריא  עם  ספירות, עשר תלמוד ספר כל  את וסיים
פירושו עם הקדוש הזוהר  על  שיעור  להתחיל רוצה הינו  ועתה איתו,
זרועי  אף עימו תיכון ידי אשר  ודאי זצוק "ל , הסולם בעל  של הבהיר 
הוא ואשר עושה, הוא גדול שדבר  ולתמכו , לחזקו והנני  תאמצנו ,

חבורתו. עם הזוהר כל  את לגמור ויזכה יצליח, ה' עושה
חדש , השיעור את בעומר ל"ג  ביום מתחיל תורתו כשכבוד ובפרט 
את ללמוד לנו, הוא גדול דבר  ואף לנו , שמותר  שזכינו  לדעת וצריך 
אשר הנוראים  בסודותיהם  ולהשכיל ולהבין והתיקונים הזוהר ספר
גודל לשער ואין אנשים, יותר ילמדוה תורתו כבוד ובזכות בו, כלולים
כבוד  מעלת שיזכה תפילה והנני  השמים, מן ובבא  בזה שכרו מתן
שמקובל הקבלה במהרה בנו  ויקויים ולהאדירה, תורה להגדיל  תורתו
אמן דידן בעגלא חוצה מעינותיך לכשיפוצו מר, קאתי אימתי בידינו

ואמן
להצלחתך. ומיחל הימים כל  בעדך המעתיר ידידך דברי  אלו

גראס  יהודה שלו הק'
יצ"ו שמש בית  עיה "ק יע"א האלמין אבדק "ק


